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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO  Ng  22/2022 

A Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim/MA, por meio do Secretário 
Municipal de Receita, Orçamento e Gestão, torna público aos interessados que fará 
licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, em 
regime de fornecimento, tendo por objeto a Registro de preços para fritura e eventual 
contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de pneus e cámaras de ar para atender 
as necessidades das diversas secretarias municipais de Itapecuru-Mirim/MA. A realização 
do certame está prevista para o dia 01 de junho de 2022, As 16h0Omin (dezesseis horas) 
- horário local de Itapecuru-Mirim/MA. 0 recebimento das propostas, abertura e disputa 
de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: 
www.licitaitapecurumirim.com.br. O edital completo está à disposição dos interessados no  
site: www.itapecurumirim.ma.gov.br e no sistema do TCE/SACOP 
(www.tce.ma.gov.br/sacop). Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do  e-
mail:  cplitapecuruma@gmail.com.  

ltapecuru-Mirim-MA, 18 de maio de 2022. 
LUCIANO DA SILVA NUNES 

Secretaria Municipal da Receita, Orçamento e Gestão 

AVISOS DE LICITAC,A0 
PREGÃO ELETRONICO  Ng  27/2022 

A Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim/MA, por meio do Secretário Municipal de 
Receita, Orçamento e Gestão, torna público aos interessados que fará licitação na 
modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor prego por lote, em regime de 
empreitada por preço unitário, tendo por objeto a Registro de preços para futura e 
eventual contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de prédios 
públicos deste Município de Itapecuru Mirim / MA.A realização do certame está prevista 
para o dia 02 de junho de 2022, As 15h0Omin (quinze horas) - horário local de Itapecuru-
Mirim/MA. 0 recebimento das propostas, abertura e disputa de preços será 
exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: www.licitaitapecurumirim.com.br. 
edital completo está à disposição dos interessados no  site:  www.itapecurumirim.ina.gov.br  
e no sistema do TCE/SACOP (www.tce.ma.gov.br/sacop). Esclarecimentos adicionais 
poderão ser obtidos através do  e-mail:  cplitapecuruma@gmail.com.  

PREGÃO ELETRONICO  Ng  28/2022 

A Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim/MA, por meio do Secretário 
Municipal de Receita, Orçamento e Gestão, torna público aos interessados que fará 
licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço global, em 
regime de empreitada por preço unitário, tendo por objeto a Registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção e adaptação das 
estradas vicinais da zona rural da região de Entroncamento, Tingidor e Leite do Município 
de Itapecuru-Mirim/MA. A realização do certame está prevista para o dia 02 de junho de 
2022, As 16h00min (dezesseis horas) - horário local de Itapecuru-Mirim/MA. 0 recebimento 
das propostas, abertura e disputa de preços será exclusivamente por meio eletrônico, no 
endereço: www.licitaitapecurumirim.com.br. O edital completo está A disposição dos 
interessados no  site:  niww.itapecurumirim.ma.gov.br  e no sistema do TCE/SACOP 
(www.tce.ma.gov.br/sacop). Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do  e-
mail:  cplitapecuruma@gmailcom.  

ltapecuru-Mirim-MA, 18 de maio de 2022. 
LUCIANO DA SILVA NUNES 

Secretário de Receita, Orçamento e Gestão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS  Ng  1/2022 

A Prefeitura Municipal de Lago dos Rodrigues toma público que realizará 
licitação, tendo por objeto a contratação de empresa de engenharia para conclusão das 
obras de pavimentação asfáltica interligando o povoado Abreu ao povoado Juruparana no 
município de Lago dos Rodrigues, conforme CONTRATO DE REPASSE N' 
902477/2020/MDR/CAIXA, de interesse da Secretaria Municipal de Administração, Obras, 
Planejamento e Finanças, conforme Edital e Anexos, sob a forma de execução indireta e 
regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço, em sessão pública a ser 
realizada no dia 07 de junho de 2022 As 08:008i (oito horas). A presente licitação será 
realizada na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal, situada na 
Rua Oito de Maio,  sin',  Centro, Lago dos Rodrigues-MA. 0 Edital e seus anexos estio a 
disposição dos interessados no endereço supra, de 21  a 61  feira, no horário das 08:00h 
(oito horas) às 12:00h (doze horas), e no sitio oficial deste poder executivo 
(www.lagodosrodrigues.ma.gov.br), assim como no  site  do Tribunal de Contas do Estado do 
Maranhão (www.tce.ma.gov.br), no mural de contrataçôes públicas-SACOP, onde poderão 
ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no endereço supra 
ou pelo  e-mail:  lagodosrodrigues2021@hotmail.com.  

Lago dos Rodrigues - MA, 16 de Maio de 2022. 
R6MULO EDUARDO PEREIRA DA SILVA 

Presidente da  CPL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO PE  Ng  24/2022 

0 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.° 10.520/02, Decreto n.9 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 reforma e ampliação de UBS do município de 
Magalhães de Almeida/Ma, o certame se realizará no dia 31 de maio de 2022,  Ss  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 disponíveis na 
pagina  web  do Portal de Compras br - 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, 12 de maio de 2022 
FRANCIEL PESSOA DA SILVA 

AVISO DE UCITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO PE No 25/2022 

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.° 10520/02, Decreto n.9 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 a contratação de empresa para 
execução dos serviços reforma e ampliação do hospital municipal de Magalhães de  
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Almeida/Ma, o certame se realizará no dia 31 de maio de 2022,  Ss,  11:011 horas (hor  
Brasilia),  através do uso de recursos da tecnologia da informação, 
https://www.comprasbr.com.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura Munici 
na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Manuel Pirês sle Castro, 2 
Centro, Magalhães de Almeida - Ma. 0 edital e seus anexos encontharn-selisponiveis na 
pagina  web  do Portal de Compras Públicas - endereço https://wwv4Nomprat:brom.br. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone 981 34.§1/22,414 
08:00 as 12:00hs. 

Magalhães de Almeida-MA, 12 de Maio de 2022 
FRANCIEL PESSOA DA SILVA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS  Ng  2/2022 

A Presidente da  CPL  da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida, Estado do  
Maranhao,  torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da 
Lei n.2  8.666/93, e suas alteraçties 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 UBS no municipio de Magalhães de Almeida, o certame se 
realizará no dia 03 de junho 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 no 8.666/93 e demais legislação 
pertinente. 0 Edital, está à disposição dos interessados no endereço supra, de 20 a 6o feira, no 
horário das 08:00  ás12:00  horas, onde também poderão ser obtidos esclarecimentos 
adicionais, custo do Edital 01 ( uma) resma de papel 4. 

Magalhães de Almeida-MA, 12 de maio de 2022 
FRANCIEL PESSOA DA SILVA 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO  Ng  17/2022 

Processo Administrativo no 31/2022 CPL/Mirador 
A Prefeitura Municipal de Mirador - MA, localizada na Rua Jornalista Maurit6nio 

Meire, 22 - Centro, comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico, em 31/05/2022, As 09:00hrs, horário local, objetivando a aquisição de 
equipamentos de informática (computadores, nobreaks,  switch)  para implementação do 
prontuário eletrônico nas UBS por meio do sistema https://www.comprasmirador.com.br/. 
presente Edital estará à disposição dos interessados no endereço eletrônico https:// 
www.comprasmirador.com.br/ ou no portal de transparência http://www.transparencia. 
mirador.ma.gov.br/acessolnformacao/licitacaonce  ou no  site  do Tribunal de Contas do Estado 
do Maranhão https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/muralzul.  

Mirador-MA, 11 de maio de 2022 
DEUSEVAN PEREIRA DE BRITO 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO  Ng  37/2022 

0 Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues, Estado do 
Maranhão, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide da 
Lei n.2  10.520/02, Decreto 10.024/2019,  MP  1.047/2021, Decreto Municipal n2 05/2021 e 
subsidiariamente as disposições da Lei n.2  8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Contratação de 
empresa especializada para fornecimento de materiais utilizados no desenvolvimento das 
atividades dos Agentes de Endemias  (ACE)  e Agentes Comunitário de Saúde  (ACS)  do Município 
de Nina Rodrigues/MA, no dia 01 de Junho de 2022, ás 09h:00 (horário de  Brasilia),  através do 
USO de recursos da tecnologia da informação, site  
haps://wwim.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta 
Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Praga Rui 
Fernandes Costa, s/n, Centro, Nina Rodrigues/MA. 0 edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no endereço eletrônico do Portal de Compras Públicas em 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço eletrônico, das 08h:00 as 12h:00. 

Nina Rodrigues-MA, 18 de Maio de 2022. 
RAIMUNDO NONATO SILVA  JUNIOR  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULIN° NEVES 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N 4/2022 

O Municipio de Paulino Neves/MA, torna público que realizará a Licitação na 
modalidade Tomada de Preços n° 004/2022, cujo certame será regido pela lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. Objeto: contratação de empresa de engenharia para execução dos 
serviços de pavimentação de ladeiras nos povoados Beira Do Lago, Conceição, Pedras, Simplicio 
e Vista Alegre do município de Paulino Neves - MA, perfazendo um valor total de RS 376.368, 
57 (trezentos e setenta e seis mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos). 
Data para Habilitação e Cadastramento de Propostas Comerciais: dia 07/06/2022 As 09:00 
(nove horas), no Auditório Raimundo Lidio, localizado na Av.  Dr.  Paulo Ramos, s/no, Centro, 
Paulino Neves-MA. Em virtude do combate e enfrentamento da pandemia causada pelo 
Coronavirus, o edital da presente Licitação poderá ser obtido por meio de endereço endereços 
eletrônicos www.tce.ma.gov.br  bem como no Portal Transparência do Município. 
Considerando a atual crise sanitária provocado pelo COVID-19, serão tomadas as seguintes 
medidas sanitárias no curso da presente licitação: Disponibilização de máscaras, luvas e álcool 
gel (70oINPM) para todos os presentes; intensificação da higienização das  Areas  de acesso A 
sala onde a sessão ocorrerá com especial atenção As superfícies mais tocadas assim como será 
recomendado a não participação de representantes de empresas interessadas que se 
encontram no grupo de risco conforme definidos pelas autoridades  ern  saúde pública. 

Paulino Neves, 16 de maio de 2022. 
MYRLLA CUNHA GOMES 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

AVISO DE DISPENSA DE uttrAçÃo  Ng  12/2022/DL 

Proc. Administrativo: 047-04/2022.01-PMPN. OBJETO: contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de publicação de atos oficiais em jornal de grande circulação diária no 
estado do maranhão, a fim de atender as necessidades do municiplo de Paulino Neves/MA. 
CONTRATADO: M. D. P. O. GOMES SERVICOS EIRELI-ME, CNPJ no. 28.005.265/0001-00. VALOR 
GLOBAL: R$ 16.50E1,00 (dezesseis mil e quinhentos reais). VIGENCIA: Até 31 de dezembro de 
2022. BASE LEGAL:  art.  24, II da Lei 8.666/93. RATIFICAÇÃO: 16/05/2022. 

Paulino Neves-MA, 16 de maio de 2022. 
JOSEILDON SOARES DE SOUSA 

Secretário Mun. de Planejamento e Finanças 

JOÃO MACEDO DA SILVA 
Chefe de Gabinete 

EXTRATOS DE CONTRATO 

Contrato no 061/2022 - PMPN. Processo administrativo no 026-02/2022.01.02.03.05 - 
PMPN. Modalidade de licitação: pregão eletrônico no 014/2022 - PMPN. Objeto: 
contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização, limpeza e 
desinfecção de fossas sépticas, bem como limpeza de caixas d'agua e reservatórios, para 
atender as necessidades da prefeitura de Paulino Neves/MA. Contratada: CONSTRUMIL 
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DOM - Magalhães de Almeida, Qui, 26 de  Mai  de 2022 Ano VI Edição - N° 854 

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  

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 
023/2022 

Pregão Eletrônico N.° 023/2022. Processo Administrativo N.° 
2022029/CPUMA. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTUTA FÍSICA E 
ANIMAÇÃO DO ARRAIAL DA CIDADE DE MAGALHÃES DE 
ALMEIDA /MA. Considerando a regularidade do procedimento. hei 
por bem, com base no inc. VI, do  art.  43, da Lei Federal n° 
8.666/93. HOMOLOGAR os itens do objeto licitado, a empresa: V5 
Empreendimentos, CNPJ N° 14.770.205/0001-60, Avenida 
Francisca Carvalho de Vasconcelos, Quadra "L" N° 04, Portal da 
Alegria,  Teresina  - PI 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, 16 de maio de 
2022. Francisco de Assis Aragão, Secretario Municipal de 
Finanças. 

Autor  Francis,  Pessoa da Silva 
Código de identificação: 477c03c39a29c9f9c63b8917713d38d122d65188 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.° 
023/2022 

Pregão Eletrônico N.° 023/2022, Processo Administrativo N.° 
2022029/CPUMA. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTUTA FiSICA E 
ANIMAÇÃO DO ARRAIAL DA CIDADE DE MAGALHÃES DE • ALMEIDA /MA. Considerando a regularidade do procedimento, hei 
Por bem, com base no inc. VI, do  art.  43, da Lei Federal n° 
8.666/93, ADJUDICAR o itens do objeto licitado, a empresa: V5 
Empreendimentos, CNPJ N° 14.770.205/0001-60. Avenida 
Francisca Carvalho de Vasconcelos, Quadra "L" N° 04, Portal da 
Alegria,  Teresina  - Pl. 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA, 16 de maio de 
2022. Franciel Pessoa da Silva, Pregoeiro Municipal. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: ab8046a886997fb11daeea79a3a908a42117ce91 

EXTRATO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 
20211213001/2021 

Extrato 10  Termo Aditivo ao Contrato n'. 20211213001/2021, que 
entre si celebram a Secretaria Municipal de Administração de 
Magalhães de Almeida/MA e a pessoa jurídica INNOVAR 
EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ n°. 
36.552.751/0001-68, sediada na R. Grande n° 368, Bairro: 
Povoado Roça Grande - Santa Luzia - MA, neste ato representado 
pelo Senhor  Moises  Veloso Cantanhede, portado da carteira de 
identidade n° 019806522002-9 SEPS/MA e do CPF n° 
045.520.003-30. residente e domiciliado na cidade de Santa  

Luzia/MA, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 
resolvem aditar o contrato supracitado do PROCESSO 
ADMINISTRATIVO N°. n°00056/2021 -  CPL  - mediante os termos 
das cláusulas que se seguem: Clausula Primeira - Do prazo de 
vigência do contrato continua inalterado. Clausula Segunda - Do 
valor do contrato original R$: 295.000,00 (duzentos e noventa e 
cinco mil reais) fica alterado para R$: 329.000,00 ( trezentos e 
vinte e nove mil reais), que se refere a 11,53% do valor original 
do contrato. Em conformidade com a Lei 8.666/93  Art.  65 d) & 10.  
Art  65, Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, 
com as devidas justificativas: d) para restabelecer a relação que as 
partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a 
retribuição da administração para a justa remuneração da obra, 
serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem 
fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato 
do príncipe, configurando  Mee  econômica extraordinária e 
extracontratual. §  lo  0 contratado fica obrigado a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso 
particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 
50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos Clausula 
Terceira Objeto: Aquisição de ambulância, para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE 
ALMEIDA/MA. Cláusula Quarta - Do crédito pelo qual correra a 
despesa As despesas decorrentes da contratação da presente 
licitação correrão por conta de Recursos de emenda parlamentar. 
Dotação Orçamentaria: RECURSO FEDERAL - EMENDA 
PARLAMENTAR: 020500 10.302.0290.1070 - AQUISIÇÃO DE 
UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE. 4.4.90.52 -  EQUIP.  E  MAT.  
PERMANENTE. Cláusula Terceira - Da Publicação Incumbirá ao 
CONTRATANTE, à sua conta e no prazo estipulado no artigo 61, 
parágrafo único, da Lei n°. 8.666 de 21/06/1993, a publicação deste 
Termo Aditivo. Cláusula Terceira - Da Inalterabilidade 
Permanecem inalteradas as demais clausulas, parágrafos. 
condições e obrigações do Termo de Contrato inicial que não 
colidirem com o disposto neste Termo Aditivo. E, por estarem de 
pleno acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 
TERMO ADITIVO lavrado em 02  (dues)  vias de igual teor e forma. 
assinado pelas partes juntamente com as testemunhas, Magalhães 
de Almeida/MA, 25 de maio de 2022 Francisco de Assis Aragão, 
Secretario Gestor da Administração e  Moises  Veloso Cantanhede. 

Autor:  Francis,  Pessoa da Silva 
Código de identificação: 5e44706c4848e627338a2a2e12196e7c20ca8e0e 

EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.° 
202105028002/2021 

Extrato Termo Aditivo ao Contrato N.° 202105028002, que entre si 
celebram a Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida- MA. 
através da Secretaria de Administração e a pessoa jurídica: 
NASCIMENTO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA, CNPJ no 40.070.3 1310001-30, situada a Rua 
Miquerinos N.° 01 - Edifício.  Golden Tower,  Sala 216 - jardim 
Renascença,  Sao  Luis,  Maranhao,  CEP 65.075-038, responsável 
legal, Edmundo Soares do Nascimento Neto OAB/MA 14.136. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
execução dos Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica 
para suprir as necessidades da Administração Municipal, 
compreendendo o auxilio na elaboração de Projetos de Lei, 
Decretos, Portarias, atos normativos e vetos a proposições do 
legislativo; acompanhamento administrativo de processos 
externos formulando requerimento, petições, defesas recursos 
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pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na  sale  da omissao 
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 br—
endereço https:Hwww.comprasbr.com.br. 
Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone 
(98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00h5. 
Magalhaes de Almeida/MA, 12 de maio de 2022 Franciel Pessoa 
da Silva. Pregoeiro Municipal. 

k o ‘.1?) 
VO 

Sei  

e participando de atos, no que couber, perante o Tribunal de 
Contas do Estado do Maranhão, Tribunal de Contas da União, 
Controladoria-Geral do Estado e Controladoria-Geral da União; 
acompanhamento jurídico de processos administrativos 
internos, quanto a correta elaboração, emitindo pareceres 
quanto a recursos interpostos; orientação jurídica aos 
diversos setores da administração; Procuradorias, nas 
consultas, diligências e celebrações de Ajuste; orientar as 
atividades de todos os setores e diretorias deste município, 
fornecendo subsídios para realização das atividades 
rotineiras, emitindo pareceres escritos ou consultas, mediante 
provocação dos Orgdos da Administração; orientar os agentes 
públicos nos atos de gestão e decisões administrativas. 0 
prazo de vigência do contrato N.° 202105028002, previsto em sua 
cláusula segunda;  fica prorrogado a contar de 25 de maio de 2022 
até 25 de maio de 2023. Valor: R$ 7.500,00 (sete mil e 
quinhentos reais) mensal, totalizando R$ 90.000,00 (noventa 
mil reais) anual. RECURSO: MAN. E FUNC. DA 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
04.122.0051.1129.0000/3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE 
PESSOA JURÍDICA em 25 de maio de 2022. Francisco de Assis 
Aragão, Secretario Municipal de Finanças. 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: d00d32565b04f524c6a64a9e7cc395rffb4148763 

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 025/2022 

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 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 a contratação de empresa para 
execução dos serviços reforma e ampliação do hospital 
municipal de Magalhães de Almeida/MA, o certame se realizara 
no dia 31 de maio 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 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 Publicas — 
endereço https:Hwww.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, 12 de maio de 2022. Franciel Pessoa 
da Silva, Pregoeiro Municipal, 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificaçao• Od8dcc0cc6603c96e7aeff94a6d4321786668f0d 

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 024/2022 

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 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 reforma e 
ampliação de UBS do município de Magalhães de Almeida/MA, 
o certame se realizará no dia 31 de maio 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 

Autor: Franciel Pessoa da Silva 
Código de identificação: cfb4222a19adbf4b92f97847e3298c77bf7d765a 
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MAGALHAES 
DE ALMEIDA 
Para uma Magalhães mais Feliz. 

Raimundo Nonato Carvalho 

Prefeito 

Rafael Santos Silva 

Vice-Prefeito 

Franciel Pessoa da Silva 

Responsável técnico 

prefeitura@magalhaesdealmeida.ma.gov.br  

E-mail  para contato 

https://rnagalhaesdealmeida.ma.gov.br  

Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida 

Rua Manoel Pires de Castro, 279. Magalhães de Almeida - Ma,  Cep:  65.560-000 

Contato: (98) 3483-1122 

Instituído pela Lei Municipal n° 490/2017 de 29 de Setembro de 2017 

Para verificar o código de identificação das publicações, acesse o  link  abaixo. 

tittps;//magalhãesdealmeida.magov.br/transoarencialautenticacao/  

RAIMUNDO 
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9915613334 

Assinado de forma 
digital por 
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0:09915613334 
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A Prefeitura de Magalhães de Almeida dá a garantia deste documento, desde que visualizado através do  site:  

littlasiarnagalba.e.sdealm.e.idama.,gmbill.tansp.a.renclaidiatio,pficialrdo,municipial 

Documento assinado digitalmente conforme  MP  n2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves públicas Brasileira - ICP Brasil 
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0 DEBATE DO MARANHAO!  Ski  Luis, 19 DE MAIO DE 2022 I QUINTA - FEIRA 

Cidade jornalodebate.com.br  
Acessa Compartilha O Debate 

do Maranhao  

Começa a montagem da estrutura 
da  Expo  Indústria Maranhão 2022 
Feira  sera  realizada pelo Sistema FIEMA, de 26 a 29 de maio, no  Multicenter  Negócios e 

Eventos, e deve gerar R$ 280 milhões em negócios. 
A todovapodA montagem 

da estrutura da  Expo  Indústria  
Maranhao  2022 já esta em 
ritmo acelerado no  Multi-
center  Negócios e Eventos 
(Cohafuma). A feira agitará o 
mundo dos negócios e reu-
nira centenas de empresários 
maranhenses de diferentes 
setores de 26 a 29 de maio. 
Realizada pelas entidades do 
Sistema F1EMA (SESI, SENA!, IEL 
e Federação) e o CN1, a  Expo  
Indústria  Maranhao  chega a 
sua quarta edição com expec-
tativa de gerar cerca de RS 280 
milhões em negócios. 

Com o tema Indústria Sus-
tentável, a  Expo  Indústria busca 
mostrar a força da indústria local 
e criar um ambiente com opor-
tunidades de negócios para 
empresários maranhenses. Por 
isso, a estrutura esta sendo pre-
parada nos minimos detalhes. 
Os estandes com a exposição 
das ações de grandes iniciati-
vas industriais e comerciais do 
estado estarão dispostos no 
pavilhão  Multicenter  e no Cen- 

tro de Convenções, totalizando 
uma  Area  de mais 20.000 rr12. 

A feira multissetorial ofere-
ce a seus visitantes uma vasta 
programação com rodadas de 
negócios (nacional e interna-
clonal),  palestras, oficinas, bate-
-papas, painéis  etc.  A ação deve 
reunircerca de 25 mil visitantes, 
entre empresários, investido- 

res, expositores, fornecedores, 
estudantes e público em geral. 
Alem dos mais de 200 estan-
des, o público poderá visitar os 
espaços da Arena Sustentável, 
Pienarium, Cozinha  Show, Expo 
Lounge, Expo Party,  Rodada de 
Negócios, Arena do Crédito,  
Expo  Agro,  Expo  Turismo,  Expo  
Produtos,  Expo  Arte e  Expo 

Show  e ainda participar do En-
controlEL de Estagio, Carreira e 
Gestão e do  Maranhao Fashion 
Week  2022. 

Os interessados em par-
ticipar do evento  jã  podem 
se credenciar no  site  da  Expo  
Indústria(https://expoindustria-
ma.com.br), clicando no Menu 
Inscrições. 

LU SAO  
Blitz  sobre importância da doação de leite 

é realizada nos corredores do HU-UFMA 
Esse ano, o Dia Nacional 

e Mundial de Doação do 
Leite Humano comemorado 
oficialmente na data  del  9 de 
maio, traz como terna "Doa-
ção de Leite Humano: Gotas 
de Amor, para um mundo 
melhor!" A data é escolhida 
para conscientizar e sensibili-
zar a população para o tema, 
uma vez que a doação do 
leite materno é fundamental 
para salvar a vida dos bebês 
internados na Unidade de 
Terapia Intensiva. 

0 chefe da Obstetrícia, 
Antbnio Leonardo Rosa, ex-
plica a importancia da esco-
lha de um dia para celebrar 
o tema da doação de leite 
"A instituição dessa data foi 
estabelecida através de lei 
federal 13.227 de 28 de de-
zembro de 2015,A finalidade 
de termos este marco legal 
no calendario é na verdade 
um reconhecimento deste 
produto, o lei te humano 0  
urn  produto único, insubsti-
tuivel e capaz de promover a 
saúde e o desenvolvimento 
adequado dos bebês, per-
mitindo que a criança cresça 
de uma forma mais saudável. 
Tanto que já se reconheceu 
através de trabalhos cientifi-
cos que ele pode ser um im-
portante fator na diminuição 
da mortalidade infantil em 

ate 13%". 
Em alusão à data, o Banco 

de Leite Humano (BLH) do 
Hospital Universitário da 
Universidade Federal do  Ma-
ranhao  (HU-UFMA) realizou 
na tarde desta terça-feira, 
17, uma  blitz  nos corredo-
res da Unidade Materno 
Infantil para sensibilizar as 
puérperas (mulher que deu 

luz a pouco tempo) para 
despertarem a atenção para 
o gesto da doação de leite. 
Elas receberam laços de lei- 

e  folders  educativos  corn  
informações que explicam 
como é o processo da doa-
ção, com esclarecimento de 
dúvidas, indicação de como 
solicitar a coleta domiciliar 
do leite doado, entre outros. 
Durante a ação, profissionais 
e residentes ao som de muita 
música percorreram os leitos 
e ambulatórios levando in-
formação de uma forma des-
contraida. António Leonardo 
reforça o objetivo de ocasi-
ões como essa "A finalidade 

desse momento 6 estimular 
a doação do leite materno, 
promover debates acerca da 
importância do aleitamento 
materno e da doação de leite 
humano e divulgar os bancos 
de leite humano, a exemplo 
do nosso que possui profis-
sionais muito preparados 
para atender as mulheres 
lactantes, organizar e realizar 
a coleta, processamento, ar-
mazenamento e distribuição 
deste produto tão especial, 
doado com tanto amor." 

Governo do Estado revitaliza mais um 
prédio no Centro Histórico de São Luis 

0 Governo do Estado iniciou a reforma de mais um casarão 
no Centro Histórico de São Luis. Localizado na Rua do Giz, 139, 
o antigo prédio funcionou como sede da Aliança Francesa do 

.

hão. Em parceria com a empresa Equatorial Energia, as 
estão sendo executadas -por intermédio da Secretaria 
dades e Desenvolvimento Urbano (Secid) e fazem parte 

das ações do programa Adote um Casarão. No novo espaço, vai 
funcionar um Laboratório de Inovação. 

A secretaria da Secid, Joslene Rodrigues, destaca que mesmo 
em tempo de crisefinanceira,o Estado avança e da continuidade 
a uma politica pública de valorização do patrimônio cultural,com 
enfoque nos polos habitacional, cultural, comercial, institucional 
e tecnológico. 0 programa Adote um Casarão e a iniciativa Nosso 

Centro são ativos muito importantes que o governo estadual 
oportuniza. 0 resultado desse trabalho é a requalificaçáo de 
imóveis ociosos e degradados, com um ganho social e cultural 
grandioso': pontuou Joslene Rodrigues.  

"Sera  uma  Hub  de inovação, denominado Eqt.LaV informa 
o engenheiro de Estudos e Planejamento da Equatorial, Lucas 
Pinheiro. Ele diz ainda que o espaço prevé um ambiente de 
novação e promoção de projetos tecnológicos, de pesquisa, 
ealizaçao de cursos, capacitações, exposições e eventos. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO PE024/2022. 
0 Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE 

ALMEIDA, Estado do Maranhão, toma público, para conhecimento dos 
interessados que  lad  realizar, sob a égide da Lei n.ti 10.520102, Decreto 
n..10.024/19 e subsidiariamente as disposições da Lei n.08.666/93 essas 

posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo 
.r preço global, que tem por objeto Contratação de empresa espe- 

...ride para execução dos serviços de reforma e ampliação de UBS do 
município de Magalhães de Almeida/Ma, o certame se realizará no dia 31 
de maio de 2022.  Ss  08:00 horas (horário de  Brasilia),  através do usado 
recursos da tecnologia da informação,  site  https://www.comprasbncom. 
br, sendo presidida nela Pregoeira desta Prefeitura Municipal, na sala da 
Comissão Permanente de Licitação,situacia na Rua Manoel PiresdeCastro, 
279 Centro, Magalhães de Almeida • Ma. O edital e seus anexos encon-
tram-se disponíveis na pagina  web  do Portal de Compras br endereço 
https://www.comprasbccom.br. Esclarecimentos adicionais no mesmo 
endereço e/ou pelo telefone I" 981 3483-1122, das 08.00 as 12:00hs. 

##DAT MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 12 de maio de 2022  
##ASS  Franciel Pessoa da Silva.  

##CAR  Pregoeiro Municipal.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO PE025/2022. 
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE 

ALMEIDA, Estado do Maranhão,torna público, para conhecimento dos 
interessados quis fara realizar, sob a égide da Lei m* 10.520/02, Decreto 

10.024/190 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 a contratação de 
empresa para execução dos serviços reforma e ampliação do hospital 
municipal de Magalhães de Almeida/Ma, o certame se realizará no 
dia 31 de maio de 2022,  Ss  11:00 horas (horário de  Brasilia),  através 
do uso de recursos da tecnologia da informação,  site  https://www. 
comprashr.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 disponfveis na pagina  web  do 
Portal de Compras Públicas endereço httpsillwww.comprasbr.com. 
br. Esclarecimentosadicionais no mesmo endereço elou pelotelefone 
('981 3483-1122, das 08:00 as 12:00hs. 

##DAT MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, 12 DE MAIO de 2022  
##ASS  Franciel Pessoa da Silva.  
##CAR  Pregoeiro Municipal.  



J M BARBALHO TEIXEIRA 
COMUNICADO - VILAADAGIO EMPREENDIMENTOS IMOSILIARIOS 
SPE LTDA (CNPJ: 31.307.742/0001-98) torna público. que requereu da 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, em 09 de maio 
de 2022 Autorização de direilo de uso de água Subterrânea  -(ODD  Outorga) 
de 1/am)  Pogo  Tubular Profundo, E-Processo N°95803/2022 / Processo 
Sigla: 220500083522/2022, empreendimento situado na estrada do Iguaiba  
sin lguaiba -Residencial  Villa  Adagio. municipio de  Paw  do Lumiar 
-notado do  Maranhao,  para fins de consumo humano. 

6' , SAO LUIS-MA,  QUINTA-FEIRA,  19 DE  MAIO  DE 2022  

  

ESPORTE Email: extraredacao@igmail.com  

    

"E \CORA FAVORITO, CRUZEIRO 
TEM QUE SE PREOCUPAR COM 
SAMPAIO", AFIRMA MEIA ELOIR 

Mergulhando na 
sequência de atularidade 
após ficar afastado da equipe 
por lesão, o volante Eloir 
terá ao lado do Sampaio um 
baba desafio. Neste domingo, 
o Tricolor terá pela frente 
o Cruzeiro, líder isolado da 
Serie B do Brasileiro. 

"Jogo muito difícil, 

40 
 ( •• de casa e Cruzeiro 
de vitórias. Mas a 

. vem de uma vitória  
importance  em casa e 
conseguimos restabelecer 
nossa confiança novamente. 
Jogo extremamente difícil, 
mas temos condições de 
fazer uma grande partida  la",  
afirmou. 

Eloir também falou 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO PE024/2022. 

0 Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE 
ALMEIDA, Estado do Maranhão, toma público: para conhecimento dos 
interessados que fará realizar soba 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 Eletrbnico 
do tipo menor prego global, que tem por objeto Cantata* de empresa 
especializada para execução dos servos de reforma e ampliação de 
UBS do municipio de Magatides de Almeida/Ma, o certame se realizará 
no dia 31 de maio de 2022, as 08:00 horas (horário de  Brasilia),  através 
do uso de recursos da tecnologia da informação,  site  https:hvitww. 
compraslarcom.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 • 

I

edital e seus anexos encontram-se dispor/veia na pagina  web 
al  de Compras br - endereço https://www.comprasbrcom.br. 
I 

rimentos adicionais no mesmo endereço  elm  pelo telefone (' 
98) 3483-1122, das 08:00 as 12:00h5. 

MAGALHAES DE ALMEIDA-MA, 12 de maio de 2022 
Franciel Pessoa da Silva. 
Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS/MA 
AVISO DE LICITAÇAO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° PE-019/2022-CPL/PMM. PROC. 
ADMINISTRATIVO N° 725/2022. ORGÃO REALIZADOR: Comissão 
Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial. BASE LEGAL 
Lei n• 10.520/02. Decreto Federal n° 10.024/2019, Decreto Municipal 
n° 19/2021, Lei n° 123/06. Lei 147/14, Decreto Federal n° 8.538/15 e 
alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei 
n° 8.666/93 e suas alterações. TIPO MENOR PREÇO. OBJETO: 
Registro de Preços, do tipo menor preço, visando à futura contratação 
de Empresa para Fornecimento de  Toners,  Recargas de  Toners  e 
Manutenção de Multifuncionais e Laser destinados as Secretarias 
Municipais do Município de Morros/MA, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência Anexo I do Edital. ORGAO 
SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração, Planejamento 
e recursos Humanos. LOCAL/SITE ONDE  SERA  REALIZADO 
CERTAME: https://www.bbmnetlicitacoes.com.bd  DATA: 02106/2022. 
HORÁRIO: 091r00rnin. (NOVE HORAS). 0 Edital esta disponibilizado, 
na integra, nos endereços eletrônicos: https://wwwbbmnetlicitacoes, 
com.brI https://ww6.tce.magov.busacop/muralsitelmural.zul  e https:/1 
www.morros.ma.gov.bri. Quaisquer infonnações através do  Tel.:  Cel.: 
(98) 984061465 -  e-mail:  cp1m0rro52022@gmailcom  e/ou no setor 
de licitações na sala do Pregoeiro, situado na Avenida Rio Una, 97, 
Centro. Morros/MA, no horário das 08h00min (oito horas) as 12h00min 
(doze horas). Morros - MA, 16 de Maio de 2022- José Railon de Souza 
Araújo - Pregoeiro Municipal. 

ELOIR:SABEMOS AS DIFICULDADES DE ENFRENTAR 0 
CRUZEIRO, MAS ACREDITAMOS NAS NOSSAS FORCAS" 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO PE025/2022. 

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de MAGALHAES DE 
ALMEIDA, Estado do  Maranhao,  torna pública para conhecimento dos 
interessados que  fain  realizar, sob a Slide 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 global, que leni por objeto a contratação de 
empresa para execução dos serviços reforma e ampliação do hosprtai 
municipal de Magalbães de Almeida/Ida, o certame se realizara no 
d'ia 31 de maio de 2022, as 11:00 horas (horário de  Brasilia).  através 
do uso de recursos da tecnologia da infonnação,  site  https://www. 
comprasbrcom.br, sendo presidida pela Pregoeira desta Prefeitura 
Municipal, na sala da Comissão Permanente de  Ueda*,  situada na 
Rua Manoel Pires de Castro. 279 Centro. Magalhães de Almeida - Ma. 
0 edital e seus anexos encontrara-se disponiveis na pagina  web  do 
Portal de Compras Públicas -endereço https://wwwcomprasbrcom.br. 
EsclarecArentos adicionais no mesmo endereço 8;011 pelo telefone (' 
98) 3483-1122. das 08:00 as 12:00h5. 

MAGALHAES DE ALMEIDA-MA. 12 DE MAIO de 2022 
Franc/el Pessoa da Silva. 
Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS /MA 
AVISO DE LICITAÇA0 

PREGÃO ELETRÔNICO N° PE-020/2022-CPUPMM. PROC. 
ADMINISTRATIVO N°727/2022. ORGAO REALIZADOR: Comissão 
Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial. BASE 
LEGAL: Lei n' 10.520102, Decreto Federal n' 10.024/2019. 
Decreto Municipal n' 19/2021, Lei n• 123/06, Lei 147/14. Decreto 
Federal n° 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que 
couber as disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. TIPO: 
MENOR PREÇO. OBJETO: Registro de Pregos, do tipo menor 
preço, visando à futura cantata* de empresa especializada 
na Prestação de Serviços de Locação de Veiculos para o 
Transporte Escolar, de acordo com as condições. especificações 
e quantitativos discriminados no Termo de Referência, (ANEXO 
Ido Edital). ORGAO SOLiCITANTE: Secretaria Municipal de 
Educação. LOCAL/SITE: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. 
DATA: 02/0612022. HORÁRIO: 11h0Omin. (ONZE HORAS). O Edital 
esta disponibilizado, na Integra, nos endereços eletrônicos: https:// 
www.bbmnetlicitacoes.com.br/ https://,www6.tce.ma.gov.br/sacop/  
muralsite/muralzul e https://www.morros.ma.gov.bri. Quaisquer  
informações através do  Tel.:  Cel.: (98) 984061465 -  email:  
cplmorros20229gmailcom e/ou no setor de licitações eletrônico na 
sala do Pregoeira, situado na Avenida Rio Una, 97, Centro, Morro/ 
MA, no horário das 08h00min (oito horas) as 12h00mi0 (doze 
horas). Morros - MA. 16 de Maio de 2022 - José Railon de Souza 
Araújo - Pregoeiro Municipal.  

PREFEITURA MUNICIPA 
AVISO DE LICI 

PREGÃO ELETRÔNICO N° PE-021/26.22 
ADMINISTRATIVO N° 728/2022. ORG/k0  REALIZ 
Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial: BASE 
LEGAL: Lei n° 10.520/02, Decreto Federal n° 10.024/2019, Decreto 
Municipal n° 19/2021, Lei n° 123/06, Lei 147/14, Decreto Federal 
n° 8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as 
disposições da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR 
PREÇO. OBJETO: Registro de  Preps,  do tipo menor preço, visando 
a Contrafação de empresa Especializada para Fornecimento de  
Link  de  Internet full  dedicado (lp Fixo) distribuição via fibra ofica, 
incluindo instalação. Manutenção, Monitoramento e Serviços 
Técnicos necessários ao seu pleno funcionamento. para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais do Municipio de Morros/ 
MA , de acordo com as condições, especificações e quantitativos 
discriminados no Termo de Referência (ANEXO I) deste Edita. 
ORGAO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Administração, 
Planejamento e recursos Humanos. LOCAL/SITE: https://www. 
bbmnetlicitacoes.com.bri. DATA:  02/06/2022. HORARIO: 14h00min. 
(QUATORZE HORAS). O Edital esta disponibilizado, na integra, 
nos endereços eletrônicos: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/ 
https:I/www6.tce.ma.gov.brisacop/muralsiteimural.zul  e https://www. 
morros.ma.gov.bri. Quaisquer  informações através do  Tel.:  Cel.: 
(98) 984061465 -  email:  cplmorros2022@gmail.com  e/ou no setor 
de licitações na sala do Pregoeiro, situado na Avenida Rio Una, 
97, Centro, Morros/MA, no horário das 08h00min (oito horas) as 
12h00min (doze horas).  Moms  - MA, 16 de Maio de 2022 - José 
Railon de Souza Araújo - Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS/MA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° PE-022/2022-CPUPMM. PROC. 
ADMINISTRATIVO N° 729/2022. ORGAO REALIZADOR: Comissão 
Permanente de Licitação, através do Pregoeiro Oficial. BASE LEGAL: 
Lei n° 10.520/02, Decreto Federal n' 10.024/2019, Decreto Municipal 
n° 19/2021, Lei n°123/96, Lei 147/14, Decreto Federal n°8.538/15 e 
alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei 
n° 8.666/93 e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: 
Registro de Pregos, do tipo menor prego, Asando a futura e eventual 
contratação de pessoa(s) juridica(s) para prestação de serviços 
de instalação, desinstalação, manutenção Preventiva e Corretiva 
dos Equipamentos de Ar-Condicionado, incluindo o fornecimento 
de material e pegas de reposição quando for necessário, visando 
atender as necessidades desta Administração Pública Municipal. 
nas especificações, quantidades e coodições contidas no Termo de 
Referência, Anexo I do Edital. ORGAO SOLICITANTE: Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e recursos Humanos. 
LOCAL/SITE: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br/. DATA.  
03/06/2022. HORARIO: 09h00min. (NOVE HORAS). 0 Edital esta 
disponibilizado, na integra, nos endereços eletrônicos: https://www. 
bbmnetlicitacoes.com.bri  htlps://www6.tce.ma.gov.brisacop/muralsiter  
mural:nil e https://www.morros.ma.gov.bd. Quaisquer informações 
através do  Tel.:  Cel.: (98) 984061465-  email:  cplmorros2022@gmail.  
com eiou no setor de licitações na sala do Pregoeiro, situado na 
Avenida Rio Una. 97, Centro, Morros/MA, no horario das 08h00min 
(oito horas) as 12h00min (doze horas). Morros - MA, 16 de Maio de 
2022- José Railon de Souza Araújo - Pregoeiro Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORROS/MA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° PE-023/2022-CPLIPMM. PROC. 
ADMINISTRATIVO N° 730/2022. ORGAO REALIZADOR: Comissão 
Permanente de Licitação. BASE LEGAL: Lei n' 10.520/02, Decreto 
Federal n° 10.024/2019, Decreto Municipal n° 19/2021. Lei n° 
123/06, Lei 147/14, Decreto Federal n° 8.538/15 e alterações e 
subsidiariamente no que couber as disposições da Lei n° 8.666/93 
e suas alterações. TIPO: MENOR PREÇO. OBJETO: Registro de 
Preços, do tipo menor  prep,  visando a Eventual Contratação de 
empresa especializada em serviços de confecções em Malharia para 
atendimento sob a demanda de diversas Secretarias Municipais de 
Morros/MA, nas especificações, quantidades e cendições contidas 
no Termo de Referência, Anexo Ido Edital, ORGAO SOLICITANTE 
Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e recursos 
Humanos. LOCAL/SITE: https://www.bbmnetlicitacoes.com.bri. 
DATA:  03/06/2022. HORÁRIO: 14h00min. (QUATORZE HORAS). 
Edital está disponibilizado, na integra, nos endereços eletrônicos: 
https://www.tbmnetlicitacoes.com.bri  https://www6.tce.ma.gov. 
brisacop/muralsite/muralzul e https://www.morros,ma.gov.bri. 
Quaisquer informações através do  Tel.:  Cel.: (98) 984061465 -  email:  
cplmorros2022@gmail.com  e/ou no setor de licitações na sala do 
Pre9oeiro, situado na Avenida Rio Una, 97, Centro, Morros/MA, no 
horario das 08h00min (oito horas) as 12h00min (doze horas). Morros 
-MA, 16 de Maio de 2022-  Josè  Railon de Souza Araujo - Pregoeiro 
Municipal. 

sobre o favoritismo do 
Cruzeiro tido para ele como 
"natural". 0 volante também 
faz questão de dizer que a 
equipe mineira também terá 
que ter suas preocupações. 

"E natural (o favoritismo 
do Cruzeiro). Sabemos 
que é um gigante do nosso 
futebol, mas quando entra 
dentro das quatro linhas sio 
onze contra onze. Nosso 
time tem qualidade também 
e o Cruzeiro tem que se 
preocupar", disse. 

Com oito pontos, o 
Sampaio é o décimo primeiro 
colocado do Brasileiro da 
Série B 2022. A partida 
contra o Cruzeiro  sera  neste 
domingo.is I I h, no Mineirio. 


